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Wrzesień 
 
          Jak zauważyła Poetka: 
                    
                    Wrzesień szkołę znów przynosi 
                    Pakuj plecak ... no i w drogę. 
                    Każda szkoła ucznia prosi: 
                    „Chodź w nauce ci pomogę”. 
           
          Czterowiersz autorstwa Zuzanny Ostafin informuje, że skończyły się 
tegoroczne wakacje i niepostrzeżenie rozpoczął się nowy rok szkolny 
2018/2019. Wznowienie kolejnego edukacyjnego sezonu, to twórczy czas, 
który przysporzy dzieciakom i młodzieży mnóstwo wiedzy, ubogaci ich 
życiowe doświadczenie oraz osobowość, aby ponownie za kilka dobrze 
przepracowanych miesięcy znowu mogli snuć wakacyjne plany i podróże. 
          Dla rolników ten czas jest początkiem zbioru ziemiopłodów, zaś w 
przyrodzie czasem kwitnienia wrzosów oraz pojawieniem się „babiego 
lata”, które wizualnie „daje znać”, że rozpoczyna się „złota polska jesień”. 
Czaru chwili dodają majestatycznie przesuwające się po nieboskłonie 
malownicze „bałwaniaste” chmury tak charakterystyczne dla tej pory 
roku.   
          W te dni – w myśl ludowego porzekadła: „Kiedy wrzesień, to już 
jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń” - powoli i niepostrzeżenie zmieniamy 
porę roku; zaś zgodnie z drugą mądrością ludu o treści: „Chodzi wrzesień 
po wrzosie i zbiera grzyby po rosie, a gdy rosa już zginie, to rwie orzechy 
w leszczynie” rozpoczynamy tegoroczne grzybobranie, zbiór owoców, 
orzechów i warzyw, których uprawę tak mocno utrudniała nam 
tegoroczna aura, czyli od zarania wiosny zmienne – niekiedy niekorzystne 
– warunki atmosferyczne. 
          W te dni Rodacy rozmiłowani w historii naszego Narodu będą 
wspominać wojnę obronną z 1939 r.; z tegoż samego powodu sowiecką 
agresję z 17.IX., czy ostatnie dni walki Powstania Warszawskiego z 1944 r. 
oraz przypominać sobie miejsca z białymi brzozowymi krzyżami 
stawianymi we wrzosowiskach na mogiłach poległych żołnierzy, którzy 
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oddali swe życie w obronie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, a których groby 
można spotkać we wszystkich zakątkach naszego regionu. 
          Wrzesień, to kolejny miesiąc w roku (ma 30 dni), który ma 
patronimiczne pochodzenie swej nazwy, bowiem – w/g Aleksandra 
Brücknera - historyka literatury i kultury polskiej – wywodzi ją od  wrzosu 
zwyczajnego lub pospolitego należącego do wieloletniej rodziny 
wrzosowatych, która bardzo obficie kwitnie w ten czas w naszej strefie 
klimatycznej.  
          Wrzos, to niezwykle dekoracyjna krzewinka o różnej wielkości i 
pokroju. Najmniejsze z nich nie przekraczają kilku centymetrów, zaś 
najwyższe osiągają nawet wysokość 80 cm. Jego łacińska nazwa  Calluna 
– co znaczy „zamiatać” – prawdopodobnie wiąże się z dawnym jego 
zastosowaniem do zamiatania, czyli wykorzystania do produkcji mioteł; 
szczególnie w Szkocji i Irlandii, gdzie dodatkowo jeszcze wykorzystywano 
go do wypełniania materacy. Zdrewniałe pędy wrzosu są pokryte małymi, 
łuskowatymi, szarozielonymi liśćmi; u końców pędów są obficie 
rozmieszczone małe, dzwonkowate – w barwach od bieli, różu, purpury po 
czerwień – kwiatki. 
           Dawniej używano nazwy pajęcznik – prawdopodobnie określenie 
wywodziło się od nici babiego lata. Jego łacińska nazwa, to September 
(siódmy miesiąc), ponieważ wedle kalendarza rzymskiego takowa jest w 
nim jego kolejność i pod takim określeniem  funkcjonuje w większości 
języków europejskich.  
 
             Przysłowia ludowe na te dni, to: 
 

 Jaki pierwszy wrzesień – taka będzie jesień 

 Św. Regina – gałęzie ugina (7.09) 

 Maryja się rodzi, jaskółka odchodzi (9.09) 

 Siedzi pająk na grzędzie i babie lato przędzie 

 Pogoda na św. Nikodema, cztery niedziele deszczu nie ma (15.09) 

 Kiedy Irena  z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa (18.09) 

 Święty Mateusz dodaje chłodu i po raz ostatni podbiera miodu  

 Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=September_%28miesi%C4%85c%29&action=edit&redlink=1
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 Wrześniem żaba się raduje, bo już bociek odlatuje 

 Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny 

 Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się 
trzyma 

 

           W te dni wspominamy: 
          1 września 1939 r. – hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny 
zaatakowały Polskę; rozpoczęła się II Wojna Światowa. 

          1 września – to Dzień Weterana – w tym dniu obchodzone polskie 
święto ustanowione decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 
kwietnia 1997 r. W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i 
wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach 
bitew.. 

          1 września 1948 r. – urodził się Józef Życiński – duchowny katolicki, 
biskup tarnowski, arcybiskup lubelski, profesor filozofii (zm. 2011 r.). 
          2 września 1808 r. – w Warszawie utworzono Archiwum Ogólne 
Krajowe – centralne archiwum państwowe, które obecnie działa jako 
Archiwum Główne Akt Dawnych.  
          3 września 1658 r. – zmarł Oliver Cromwell – angielski polityk, 
przywódca rewolucji angielskiej 1642-1651, lord protektor Anglii, Szkocji i 
Irlandii (ur. 1599 r.). 
          3 września 1928 r. – urodziła się Danuta Siedzikówna „Inka”  – 
sanitariuszka AK, żołnierz podziemia antykomunistycznego (zm. 1946.). 
          4 września 1888 r. – amerykański przedsiębiorca George Eastman 
opatentował aparat fotograficzny na błonę filmową – podstawowy nośnik 
fotograficzny przez ponad 100 lat.  
          4 września 1998 r. – założono amerykańskie przedsiębiorstwo 
branży internetowej Google Inc., właściciela m.in. wyszukiwarki 
internetowej Google. 
          5 września 1858 r. – zmarła Amelia Załuska – kompozytorka, 
malarka i poetka, założycielka uzdrowiska Iwonicz-Zdrój (ur. 1805 r.) 
          5 września 1946 r. –  urodził się Freddie Mercury – właśc. Farrokh 
Bulsara – brytyjski wokalista rockowy i autor tekstów, charyzmatyczny 
lider zespołu Queen. Jest uznawany za jednego z najlepszych wokalistów 
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w historii muzyki popularnej. Autor takich utworów jak: Bohemian 
Rhapsody, We Are the Champions, czy Show Must Go On ( zm. 1991 r.). 
          6 września 1908 r. – urodził się Korczak Ziółkowski – amerykański 
rzeźbiarz polskiego pochodzenia, autor monumentalnych rzeźb; m.in. 
wodza Dakotów Szalonego Konia (zm. 1982 r. ). 
          6 września 1580 r. – król Stefan Batory rozgromił wojska rosyjskie i 
zdobył twierdzę w Wielkich Łukach. 
           7 września 1939 r. – kapitulowała dowodzona przez majora 
Henryka Sucharskiego bohaterska załoga Westerplatte.  
          7 września 1988 r. – zmarł Bolesław Płotnicki – aktor, 
niezapomniany sierżant Panasiuk z „Gdzie jest generał”, czy Ambroży z 
„Chłopów”, oficer kampanii wrześniowej (ur. 1913 r.). 
          8 września – Narodzenie NMP – Matki Boskiej Siewnej  
 Tego dnia wierni obrządku rzymskokatolickiego czczą Narodzenie NMP 
inaczej określane mianem Matki Boskiej Siewnej. W tym dniu rolnicy w 
świątyniach święcą tegoroczny materiał siewny, którego użyją do 
jesiennych zasiewów. Jest to jedno z najważniejszych świąt agrarnych 
obchodzonych w naszym kręgu kulturowym.  
          8 września 1968 r. – przemyślanin Ryszard Siwiec dokonał aktu 
samospalenia w proteście przeciw interwencji wojsk Układu 
Warszawskiego w Czechosłowacji. Stało się to na Stadionie Dziesięciolecia 
w Warszawie podczas uroczystości dożynkowych  wśród 100 tysięcy 
widzów w obecności szefów partii i dyplomatów.  
          9 września 1668 r. – w Paryżu odbyła się premiera komedii Moliera 
„Skąpiec”, w roli tytułowej wystąpił sam autor.   
          9 września 1971 r. – Telewizja Polska wyemitowała premierowy 
odcinek serialu – nie tylko dla dzieci i młodzieży – „Przygody psa Cywila”.  
          10 września – Dzień Zapobiegania Samobójstwom.  
          10 września 1821 r. – zmarł Franciszek Zabłocki – najwybitniejszy 
komediopisarz polskiego oświecenia (ur. 1752 r.). 
          10 września 2008 r. – uruchomiono Wielki Zderzacz Hadronów – 
największy na świecie akcelerator cząstek zbudowany w Europejskim 
Ośrodku Badań Jądrowych CERN koło Genewy. 
          11 września 2001 r. – w USA dokonano ataku terrorystycznego na 
wieże World Trade Centre w Nowy Jork oraz na Pentagon – zginęło 
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prawie 3 000 osób. To wtedy poznaliśmy nazwisko Osamy Bin Ladena – 
przywódcy organizacji o nazwie Al-Kaida. 
          11 września 1938 r. – urodził się Jacek Kalabiński – dziennikarz, 
internowany w stanie wojennym, od 1983 r. w USA (zm. 1998 r.). 
          12 września 1921 r. – urodził się Stanisław Lem – najwybitniejszy 
polski twórca literatury science fiction i najbardziej znany współczesny 
pisarz polski na świecie. Jego nazwiskiem została nazwana planetoida 
3836 Lem (zm. 2006 r.). 
          12 września 1958 r. – Jack Kilby z firmy Texas Instruments 
zaprezentował pierwszy układ scalony (za wynalazek w 2000 r otrzymał 
Nagrodę Nobla z fizyki). 
          13 września 1931 r. – urodził się Ksawery Jasieński – znakomity 
spiker i lektor telewizyjny oraz radiowy. Jeden z najbardziej 
charakterystycznych głosów polskiej telewizji przez słuchaczy zwany 
„człowiekiem o aksamitnym głosie”. Laureat Złotego i Diamentowego 
Mikrofonu. Od 1964 r. nagrywa dla Biblioteki Centralnej PZN - dla osób 
niewidomych – książki z literatury światowej i polskiej. 
          13 września 1803 r. – urodził się Maurycy Mochnacki – polityk i 
publicysta, jeden z głównych teoretyków polskiego romantyzmu, 
uczestnik Powstania Listopadowego (zm. 1834 r.). 
          14 września 1788 r. – w Warszawie odsłonięto pomnik króla Jana III 
Sobieskiego dłuta Franciszka Pincka w/g projektu Andrzeja Le Bruna.   
          14 września 1913 r. – urodził się Jan Szczepański – socjolog, rektor 
Uniwersytetu Łódzkiego, członek Polskiej Akademii Nauk, działacz 
państwowy (zm. 2004 r.). 
          15 września 1978 r. – z inicjatywy grafika Eryka Lipińskiego, w 
Warszawie rozpoczęło działać Muzeum Karykatury. 
          16 września 1658 r. – w Hadziaczu podpisano unię między 
Rzeczpospolitą, a kozactwem zaporoskim przewidującą powstanie 
wewnątrz Rzeczpospolitej Księstwa Ruskiego. Jednak w skutek sporów 
wewnętrznych i ingerencji Rosji unia ta nigdy w pełni nie weszła w życie. 
          17 września 1939 r. – bez określonego międzynarodowym prawem 
wypowiedzenia wojny – zbrojna napaść ZSRR na będącą od 1 września 
1939 r. w stanie wojny z III Rzeszą Polskę. Był to „nóż w plecy” dla 
państwa zaangażowanego w wojnę już z jednym agresorem. 



8 
przewodnik 

 

          17 września – to Światowy Dzień Sybiraka. 
          17 września 1993 r. – po 54 latach – ostatni żołnierze Północnej 
Grupy Wojsk Armii Czerwonej opuścili Polskę. 
          18 września 1908 r. – urodził się Józef Małgorzewski – aktor i 
reżyser radiowy; to on 1.09.1939 r. wygłosił pamiętny komunikat: „A więc 
wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan 
dalszy” (zm. 1983 r.).   
          19 września 1888 r. – w belgijskim uzdrowisku Spa odbył się 
pierwszy na świecie konkurs piękności – w finale wzięło udział 21 pań, a 
zwyciężyła Kreolka Bertha Soucaaret.  
           19 września 1938 r. – urodził się Zygmunt Krauze – kompozytor 
muzyki współczesnej i pianista.  
          20 września 1908 r. – odbyły się pierwsze – najstarsze w Polsce – 
derby Krakowa pomiędzy klubami Cracovia i Wisła zwane „świętą wojną”. 
Mecz zakończył się remisem 1 : 1.  
          20 września 2005 r. – zmarł Szymon Wiesenthal – działacz 
żydowski, z wykształcenia architekt. Przed wojną prowadził we Lwowie 
własną pracownię, uniknął deportacji na Syberię, a później śmierci w 
niemieckich obozach zagłady. W 1947 r. w Linzu współorganizował Jewish 
Historical Documentation Center, miał znaczący udział w ujęciu Adolfa 
Eichmanna. W 1960 r. w Wiedniu utworzył Żydowskie Centrum 
Dokumentacji, którego działalność przyczyniła się do postawienia przed 
sądem ponad tysiąca nazistowskich zbrodniarzy (ur. 1908 r.).  
          21 września 1908 r. – urodził się Zygmunt Heliasz – lekkoatleta – 
kulomiot i dyskobol, jeden z pierwszych polskich rekordzistów świata w 
lekkiej atletyce – kula 1932 r. ( zm. 1963 r.). 
          21 września 1998 r. – zmarła Florence Griffith-Joyner – 
amerykańska lekkoatletka, sprinterka, trzykrotna mistrzyni olimpijska; 
aktualna mistrzyni świata w biegu na 100 i 200 m. (ur. 1959 r.). 
          22 września 1938 r. – urodziła się Bożena Walter – popularna 
dziennikarka i spikerka telewizyjna; m.in. prowadziła programy „Studio 2” 
i „Czar par”. 
          22 września 1958 r. – urodził się Andrea Bocelli – włoski niewidomy 
śpiewak operowy – tenor, występujący także w lżejszym repertuarze, 
również kompozytor i instrumentalista. 
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          23 września  1898 r. – urodziła się Jadwiga Smosarska – aktorka 
teatralna i filmowa, popularna Jadzia. W latach 1939-1970 w USA zagrała 
w „Czy Lucyna to dziewczyna?” (zm. 1971 r.). 
          23 września 1908 r. – zmarła Jadwiga Łuszczewska „Deotyma” – 
poetka i pisarka okresu romantyzmu; utwory: „Lech”, „Wanda”, 
„Panienka z okienka” (ur. 1834 r.). 

          22 września - o godz. 354 rozpoczyna się astronomiczna jesień           
          24 września 1944 r. – zginęła rozstrzelana przez hitlerowców Irena 
Kowalska-Wuttke ps. „Irka” – podharcmistrz, łączniczka, uczestniczka 
Powstania Warszawskiego w 3 kompanii „Giewont’ batalionu „Zośka” (ur. 
1920 r.). 
          24 września 1958 r. – I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka rzucił 
hasło „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. Pierwszą z nich 
wybudowano w Czeladzi w Zagłębiu Dąbrowskim.  
          25 września 1939 r. – bombowce Luftwaffe przez cały dzień zrzucały 
bomby burzące i zapalające na centralne dzielnice Warszawy. Były to 
największe bombardowania w okresie kampanii wrześniowej i największe 
– do tamtego czasu – bombardowania w historii. 
          25 września 1953 r. – w klasztorze Kapucynów w Rychwałdzie 
internowano prymasa Polski – kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
          26 września 1898 r. – urodził się George Gershwin – właśc. Jacob 
Gershowitz - amerykański kompozytor i pianista żydowskiego 
pochodzenia. Jego najsłynniejsze dzieła: „Błękitna rapsodia”, czy 
„Amerykanin w Paryżu” (zm. 1937 r.).  
          27 września – to Dzień Podziemnego Państwa Polskiego 
obchodzony w rocznicę utworzenia, w nocy 26/27 IX.1939, konspiracyjnej 
organizacji wojskowej o nazwie Służba Zwycięstwu Polski, którą w 
styczniu 1940 r. przemianowano na Związek Walki Zbrojnej, zaś w 
14.II.1942 na Armię Krajową. 
          27 września 1939 r. – nastąpiło powołanie konspiracyjnej 
organizacji harcerskiej – Szare Szeregi. 
          27 września 1998 r. – uruchomiono najpopularniejszą dziś 
wyszukiwarkę internetową Google.  
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          28 września 1939 r. – to dzień kapitulacji Warszawy. Tegoż dnia w 
Moskwie ZSRR i Niemcy podpisały traktat „o granicy i przyjaźni” 
dotyczący podziału Polski. 
          28 września 1978 r. – zmarł papież Jan Paweł I – w 33 dni po objęciu 
urzędu (ur. 1912 r.). 
          29 września 1989 r. – w wypadku samochodowym zginęli znakomici 
autorzy popularnego programu telewizyjnego „Sonda” – Zdzisław 
Kamiński i Andrzej Kurek. 
          29 września 1888 r. – urodziła się Janina Porazińska – pisarka i 
tłumaczka, wieloletnia redaktorka czasopism dla dzieci: „Promyk”, 
„Promyczek”, Płomyk” (zm. 1971 r.). 
          30 września 1288 r. – zmarł Leszek Czarny – jako książę krakowski 
był faktycznym władcą Polski w okresie rozbicia dzielnicowego (ur. ok. 
1241 r.). 
          30 września 1939 r. – w Paryżu utworzono polskie władze 
emigracyjne: premierem RP na uchodźstwie został - Władysław 
Raczkiewicz, premierem i naczelnym wodzem - gen. Władysław Sikorski. 
Po kapitulacji Francji siedzibę rządu przeniesiono do Londynu. 
           
          Wspólnie zrobiliśmy powtórkę z historii w jej wydaniu dla naszego 
Narodu najtragiczniejszym. Wszyscy powinniśmy być jej  świadomi bez 
względu na to, jakie miejsce zajmujemy w lokalnej społeczności, czy jaki 
mamy światopogląd. 
          Pamiętajmy, że zgoda buduje, niezgoda…   
          Pamiętajmy, że historia kołem się toczy, a zmieniają się tylko realia, 
w których przyszło nam żyć, wykazać odwagę, miłość do Ojczyzny, czy 
zdrowy rozsądek, którym powinni charakteryzować się wszyscy ci, którzy 
sprawują jakąś władzę, czy urząd. 
          Przemyślmy te wszystkie fakty i zdarzenia, zacznijmy wyciągać z nich 
jakieś wnioski, by znowu nie sprawdziło się smutne stwierdzenie, że Polak 
przed szkodą i po szkodzie… 
 

Zygflor                                                                                            2018-05-05 
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Przy sprzyjającej aurze (pogodzie) - 
pod bacznym, troskliwym i opiekuńczym „okiem” Pogody 
 
          Na łamach „Przewodnika” ostatnia informacja o mieleckim Kole PZN 
oraz liderującej Im prezes Agacie, to szmat czasu, czyli okres tuż po 
bożonarodzeniowych spotkaniach i związanych z nimi relacjach, w których 
tejże strukturze naszego Związku również poświęcono kilka zdań. 

          Oto, co w krótkiej 
telefonicznej rozmowie o 
ostatnich zdarzeniach i faktach 
zrealizowanych w swoim, czyli 
mieleckim Kole PZN 
opowiedziała prezes Agata 
Pogoda:  
          „Cóż na gorąco – wręcz z 
marszu – można opowiedzieć na 
temat naszej działalności? Jest 
to żmudna codzienna praca 

ukierunkowana na potrzeby pojedynczego członka, jak też grupowe 
wspólne interesy naszego środowiska w moim powiecie. W tym wszystkim 
jaśniejsze fakty, które są warte odnotowania, to dwie imprezy 
zrealizowane przed miesiącem oraz ostatnimi dniami, o których wspomnę. 
          19 maja br. wespół z ks. Wiesławem Znamirowskim dla naszych 34 
członków oraz wspierających nas sympatyków zorganizowaliśmy 
jednodniową wycieczkę do Starego Sącza, gdzie m.in. obejrzeliśmy 
papieski ołtarz oraz odetchnęliśmy atmosferą tego starego 
średniowiecznego miasteczka. 
          W trasę spod siedziby Koła ruszyliśmy około godz. 730, w zaś 
zakończyliśmy ją około godz. 1800. Na końcu imprezy „grillowaliśmy” w 
domu rodzinnym  księdza korzystając z jego altany, nagłaśniającego 
sprzętu,  słowem: jego gościnności. 
          Wcześniej – przed przybyciem do Sącza – w miejscowości Bratkowice 
z miejscowej przystani wypłynęliśmy w prawie godzinny rejs po Dunajcu, 
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w trakcie którego podziwialiśmy mijane okolice, przy okazji śpiewając, 
żartując i odpoczywając w miłej atmosferze i sprzyjającej nam aurze. 
          Ostatnio w dniach 25-28 czerwca br. – zrealizowaliśmy 
czterodniową wycieczkę do Zakopanego i jego okolic. 
          W trasę wyruszyliśmy 25 czerwca o godz. 900 obierając kierunek na 
Poronin, a konkretnie pensjonat „Skalnica” pp. Pawlikowskich. 
Przybyliśmy tam tuż przed 1600, gdyż o tej godzinie już spożywaliśmy 
obiad. 
          Oczywiście nasi gospodarze byli bardzo gościnni i przyjmowali nas 
przy suto i bogato zastawionych stołach, czym nas ujęli.  
          Po takim przywitaniu rozlokowaliśmy się w naszych kwaterach, by 

troszeczkę odpocząć przed planowaną na godz. 2000 kolacją w szałasie 
przy grillu i lokalnych specjałach typu swojski smalec, kiszone ogórki, czy 
oscypki. Przy okazji tańczono, śpiewano – słowem hucznie i twórczo 
biesiadowano. Tak umęczeni kamiennym snem zasypialiśmy dopiero 
grubo po północy. Tak kończył się dzień pierwszy naszej tak długo 
oczekiwanej wycieczki. 
           Drugiego dnia, czyli 26 czerwca wstawaliśmy dosyć późno, by około 
godz. 830 zjeść „energetyczne” śniadanie. „Trawiliśmy je” do godz. 1000 z 
minutami, bowiem o tej porze towarzyszącym nam  autokarem 
wyjechaliśmy do Zakopanego, które zwiedzaliśmy w towarzystwie 
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sympatycznego przewodnika z miejscowego Oddziału PTTK. Wraz z nim – 
przy okazji wysłuchując jego przeciekawych wspomnień, anegdot, czy też 
lokalnych ciekawostek – podziwialiśmy skocznię, byliśmy na 
Krzeptówkach, chodziliśmy po ogrodach, co umożliwiała przepiękna – 
(niczym p. Prezes, uwaga redakcji) – pogoda. M.in. w tym dniu było nam 
dane dojrzeć krzyż na Giewoncie oraz zobaczyć wszystkie inne atrakcje 
zimowej stolicy Polski. Po czasie wolnym około 1730 obraliśmy kurs na 
„Skalnicę”, w której około godz. 1800 spożyliśmy sytą obiadokolację, po 
czym mocno umęczeni udaliśmy się na odpoczynek. 
          Dzień trzeci wycieczki, czyli 27 czerwca – jak zwykle – 
zainaugurowało śniadanie tradycyjnie serwowane o godz. 830, po którego 
spożyciu około 1000 pojechaliśmy na kąpiele w basenach termalnych. 
Uważam, że z tej propozycji ludzie powinni być bardzo zadowoleni, gdyż 
moczyli się ile chcieli, a gdy opuszczali wspomniany obiekt, to 
towarzyszyła nam wspaniała aura (lało, gdy byliśmy we wspomnianym 
obiekcie). Tak udany dzień zakończyliśmy w „szałasie” przy muzyce: 
tańcząc i śmiejąc się bez końca.  
          28 czerwca br., to ostatni dzień wycieczki rozpoczęty wedle 
dotychczas omówionego czasowo scenariusza. Po opuszczeniu pensjonatu 
i zajęciu miejsc w autokarze około 1100 wyjeżdżaliśmy z Poronina obierając 
kurs na Ludźmierz, gdzie zwiedziliśmy miejscowy kościółek i mieliśmy dla 
siebie chwilę wolnego czasu. Kto chciał, to mógł wysłuchać multimedialnej 
prezentacji dotyczącej okolicy oraz zwiedzanego Sanktuarium.  
          Po tym atrakcyjnym „turystycznym przerywniku” następnym 
miejscem do postoju była miejscowość Łososina, gdzie w godzinach 
popołudniowych w miejscowym gastronomicznym lokalu spożyliśmy 
smakowite pierogi. 
          Samorozwiązanie wycieczki - po przyjeździe do Mielca - nastąpiło 
około godz. 1800, po czym w towarzystwie oczekujących nas bliskich 
udaliśmy się do domów. 
          Uważam, że wszyscy uczestnicy powinni z w niej udziału być bardzo 
zadowoleni i usatysfakcjonowani – przynajmniej ja mam takie odczucia, 
refleksje i … oczekiwania. 
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          Zapewne zapytasz: „Co jeszcze w tym roku macie w zanadrzu do 
zaproponowania swoim podopiecznym?” – więc wyprzedzając je 
odpowiem, że: 
– końcem lipca lub w sierpniu pragniemy zrealizować jednodniową 
wycieczkę do Skansenu w leżącej „pod nosem” niedocenianej  Kolbuszowej 
wraz z realizacją w drodze powrotnej w jednym z agroturystycznych 
gospodarstw integracyjnego ogniska 
– we wrześniu planujemy zrealizować trzydniową wycieczkę do Muszyny. 
          Jak nam to wszystko wyjdzie, to zobaczymy. Na razie wszystko jest 
akceptowane, zaś nasze zamiary – jak zwykle – zweryfikuje czas” – tyle – z 
jak zwykle – przeciekawej i skromnej wypowiedzi prezes mieleckiej 
struktury PZN Agaty Pogody, która – jak widać – dwoi się i troi, aby coś 
nietuzinkowego i atrakcyjnego co roku zaproponować swoim 
podopiecznym, poprzez co staje się swoistym wzorem dla innych ZK PZN 
naszego regionu. 
      
Zygflor                                                                                            2018-07-03 
 

Parę chwil na Lubelszczyźnie 
 

          – w ten sposób można zatytułować krótką relację Prezesa 
ropczyckiego Kola PZN Mieczysława Majki, który w ten sposób omówił ich 
ostatnią trzydniową wycieczkę w sąsiadujący z nami region. Oto krótki 
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zapis relacji na zasygnalizowany w tytule temat. 
          Prezes Mieczysław Majka: „W dniach 26 – 28 czerwca odbyła się 
wycieczka na trasie: Majdanek – Lublin – Nałęczów – Janowiec i Kazimierz 
Dolny. Była to trzydniowa wyprawa, którą zainaugurowaliśmy 
zwiedzaniem obozu koncentracyjnego w Majdanku, który zrobił na nas 
przygnębiające wrażenie. Stamtąd przemieściliśmy się do Lublina, w 
którym oglądnęliśmy najważniejsze zabytki tego miasta, zobaczyliśmy 
gmach KUL-u oraz inne atrakcje turystyczne tego miasta, czyli kościoły, 
osławiony raczej złą aureolą Zamek, który był miejscem kaźni dla 
Polaków, gdy w czasie wojny byliśmy pod oboma okupacjami, czyli 
niemiecką i radziecką.  
          Po tak pracowitym dniu na obiadokolację i nocleg zjechaliśmy do 

Kazimierza Dolnego, który na czas wycieczki stał się naszą bazą 
noclegowo-żywieniową. 
          Tuż po spożyciu w dniu 27 czerwca śniadania wyjechaliśmy do 
znanego lubelskiego kurortu, czyli Nałęczowa, Janowca oraz okolic. 
          Trzeciego dnia, tj. 28 czerwca zwiedzaliśmy Kazimierz Dolny wraz ze 
wszystkimi jego atrakcjami oraz odbyliśmy statkiem spacerowym rejs po 
Wiśle. Była to wielka frajda dla towarzyszących nam dzieci, które w jego 
trakcie z ręki karmiły fruwające nad rzeką rybitwy. 
           W wycieczce wzięło udział 30 osób, którym przez te dni 
towarzyszyła przepiękna pogoda umożliwiająca spacer po wymienionych 
miastach. 
          Wszędzie oprowadzali nas przewodnicy, wiec otrzymywaliśmy 
wszelkie informacje u właściwego źródła. 
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          11 lipca – dodał – planuję zorganizować jednodniową wycieczkę do 
Sandomierza, Baranowa Sandomierskiego oraz nad jezioro tarnobrzeskie 
w celu przybliżenia tych miejscowości tym wszystkim moim 
podopiecznym, którzy tu jeszcze nigdy nie byli.     
           Jeszcze jedną trzydniową wycieczkę, ale w późniejszym terminie, 
planuję zorganizować w Bieszczadach, w trakcie której pragnę 
zorganizować rejs statkiem spacerowym po jeziorze solińskim oraz 
zwiedzić najważniejsze turystycznie atrakcje tego regionu” – tyle z 
niezwykle skąpej wypowiedzi Prezesa Majki, która pomimo to zaświadcza 
o ogromie zaangażowanie Prezesa – seniora w szczytną, oddaną i twórczą 
działalność na rzecz swoich podopiecznych, dla których – jak widać – 
naprawdę czyni wiele. 
 
Zygflor                                                                                            2018-08-29 
 
 

MEN: „Uczeń niepełnosprawny, chory,  
musi mieć wszechstronne wsparcie” 

           
          Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z 
funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne 
wsparcie. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie 
ucznia do grupy rówieśniczej – zapewnia Ministerstwo Edukacji 
Narodowej (MEN). Podkreśla, że wspiera uczniów ze specjalnymi 
potrzebami. 

Chodzi o nowe regulacje prawne, dotyczące uczniów z 
niepełnosprawnością, czyli rozporządzenia w sprawie: indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; zasad organizacji i 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach; warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. 
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„Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i 
uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych 
zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń 
niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w 
szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie” - podkreślono w 
komunikacie resortu opublikowanym w piątek, 8 września, na jego stronie 
internetowej. 

Niepełnosprawność nie stanowi przeszkody 
Wyjaśniono w nim, że uczeń chory, który z poradni psychologiczno-

pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania 
indywidualnego, realizuje zajęcia edukacyjne w domu. Jednak w każdej 
chwili, gdy jego stan zdrowia ulegnie poprawie, wraca do rówieśników i 
uczy się z nimi. Uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w uczestniczeniu 
w życiu szkolnym, powinien być w nie włączony i mieć kontakt ze swoimi 
rówieśnikami. Z kolei dziecko z niepełnosprawnością nie musi uzyskiwać 
orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć zorganizowane zajęcia 
indywidualne. Może realizować je w oparciu o indywidualny program 
edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości. 

„Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki ze swoimi 
rówieśnikami w szkole, sam na sam z nauczycielem. 

Niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w uczęszczaniu na 
zajęcia szkolne. Dziecko niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli jest taka potrzeba – może mieć 
zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów. Takie 
rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym” – 
zaznaczono w komunikacie. 

„Dla grupy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem 
szkolnym, np. fobia szkolna, depresja itp., dyrektor, w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę 
kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć z klasą bądź 
indywidualnie” – czytamy. „Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – podkreślono. 

Kuratorzy oświaty byli szkoleni 
W komunikacie napisano, że: „szereg rozwiązań prawnych mających 

pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku 
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szkolnego i nauki” – przygotowano w konsultacji z dyrektorami szkół, 
nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami środowiska oświatowego. 

Resort edukacji poinformował także, że podjął działania związane z 
upowszechnieniem informacji o nowych rozwiązaniach w zakresie 
edukacji dzieci z niepełnosprawnościami: „Już przed wakacjami, w 
czerwcu 2017 r., przeprowadziliśmy szkolenia dla wizytatorów kuratoriów 
oświaty. W najbliższym czasie planowane są kolejne” – podało MEN. 

„Dodatkowo, aby zapewnić pełne wsparcie merytoryczne kuratorom 
oświaty, dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek w całej Polsce, 
uruchomiliśmy sieć współpracy i plan samokształcenia wizytatorów. 
Kuratorzy oświaty zostali zapoznani z wprowadzanymi zmianami i 
zobowiązani do przekazania ich dyrektorom jednostek systemu oświaty” 
– czytamy w komunikacie. 

Poinformowano w nim też, że we wrześniu br. dyrektorzy otrzymają 
materiały informacyjne, w jaki sposób organizować kształcenie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście nowych rozwiązań 
prawnych, a w połowie października br. zaplanowana jest konferencja 
poświęcona edukacji włączającej i wsparciu dzieci z 
niepełnosprawnościami. 

Źródło: Sześciopunkt październik 2017 

 

Azymut: Beskid Żywiecki 

          Długo oczekiwana wycieczka naszej reprezentacji wywodzącej się z 
krośnieńskiej struktury PZN w zasygnalizowany w tytule region została 
zrealizowana w dniach 11-12 lipca br. Nie odbyłaby się, gdyby nie 
dofinansowanie miejskiego i powiatowego CPR, które corocznie ich w 
tego typu zadaniach wspierają. 
          O zrealizowanym przedsięwzięciu Prezes Bogdan Sadowski 
powiedział: „W wycieczce uczestniczyło 36 osób, którym stale towarzyszył 
pilot z krośnieńskiego Oddziału PTTK, który przez całą drogę coś 
ciekawego opowiadał o mijanych miejscowościach, czy obiektach. W trasę 
wyruszyliśmy dość wcześnie rano, bo o godz. 545 z miejsca zbiorki na 
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krośnieńskim dworcu PKS. Stamtąd obierając azymut na Żywiec w ten 
sposób zainaugurowaliśmy naszą tegoroczną sztandarową eskapadę.  

 
           Do stolicy niegdysiejszej ordynacji polskiej linii Habsburgów 
przybyliśmy około godz. 1300, aby rozpocząć intensywne zwiedzanie 
starego i nowego Zamku, liczne galerie m.in. sztuki ludowej oraz Muzeum 
Browarnictwa połączone z degustacją różnych gatunków piwa lub soków 
– wedle wyboru. Później dojechaliśmy do Międzybrodzia Żywieckiego, 
gdzie kolejką linową wjechaliśmy na górę Żar.  
          W pierwszym dniu wycieczki trochę była nam nieprzychylna pogoda, 
gdyż było pochmurnie i niski pułap chmur uniemożliwiał delektowanie się 
pięknem górskiego krajobrazu. 
          Na nocleg zjechaliśmy do miejscowości Szczyrk, gdzie w pensjonacie 
„Orle Gniazdo” spożyliśmy obiadokolację, zaś wieczorem zrealizowali 
integrujący uczestników grill oraz oglądnęli na telebimie kolejny mecz 
Mundialu.  
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         W drugim dniu – tuż po spożyciu śniadania, przy uśmiechniętym 
słońcu, czyli pięknej pogodzie, przy okazji podziwiając uroki okolicy – 

pieszo udaliśmy się do 
miejscowego Sanktuarium Matki 
Bożej Szczyrkowskiej – tzw. 
Sanktuarium na Górce – gdzie 
uczestniczyliśmy we Mszy św. Po 
powrocie i wykwaterowaniu się 
udaliśmy się do miejscowości 
Wisła, gdzie zobaczyliśmy 
skocznię narciarską w Wiśle – 
Malince, co dopiero unaoczniło 
nam jak niebezpieczną 
dyscypliną sportu są skoki 

narciarskie i jakiej wymagają od zawodnika odwagi przy ich wykonaniu.  
          Następnie przejechaliśmy przez malownicze beskidzkie miejscowości, 
takie jak: Milówka, Istebna i Koniaków, gdzie wstąpiliśmy do miejscowego 
Muzeum Koronek, z których słynie ta wieś. 
          W tym dniu – w trakcie drogi powrotnej po niezwykle malowniczej 
okolicy – obiad spożyliśmy w karczmie „Rzym” w miejscowości Sucha 
Beskidzka. W trakcie przemieszczania się w rodzinne strony we wsi 
Węgierska Górka zwiedziliśmy schron bojowy z czasów II Wojny Światowej 
wraz z osprzętem tak charakterystycznym dla tego typu umocnień. 
Końcówkę wycieczki odbywaliśmy we wręcz szampańskich nastrojach, o 
czym świadczyły chóralne śpiewy oraz uśmiechnięte twarze większości 
wycieczkowiczów. 



21 
przewodnik 

 

          Do Krosna przybyliśmy tuż przed odjazdem ostatnich autobusów i 
BUS-ów, które rozwiozły uczestników wycieczki po rozległym terenie pow. 
krośnieńskiego.     
          Uważam, że ludzie do swoich domowych pieleszy – do swoich rodzin 
– powracali zadowoleni i ukontentowani, pomimo tego, że w pierwszym 
dniu troszeczkę po macoszemu potraktowała nas aura.  
          Idealnym – tak uważam – rozwiązaniem było przyłączenie do naszej 
wyprawy przewodnika, który non stop opowiadał o tym wszystkim, co 
obserwowaliśmy przez panoramiczne okna autokaru.  – tyle z – jak zwykle 
– ciekawej i treściwej relacji Bogdana.  
          Jak zwykle na zakończenie tego typu telefonicznej relacji Prezesowi 
Sadowskiemu wypada pogratulować ciekawej wycieczki po regionie, który 
w sumie jest nam mało znany, z wyjątkiem … Adama Małysza, którego 
niekoniecznie przeciętny Polak kojarzy z …  Żywiecczyzną. 
 
Zygflor                                                                                            2018-07-16  
 

 
 

Zdrowie, a ekologia 
           
          Na Podkarpaciu wzrasta udział ekologicznej produkcji rolnej. Ludzie 
zmieniają przyzwyczajenia i spożywają coraz więcej zdrowej żywności. Czy 
zdrowe, to zawsze to samo, co ekologiczne? Na pewno jedzenie zdrowe 
nie musi oznaczać kosztowne. Czy dlatego EKO coraz szybszym krokiem 
wchodzi pod nasze strzechy? 
 

Podkarpacie bardziej EKO 
          W ostatnich latach w Województwie Podkarpackim wzrosła 
powierzchnia upraw ekologicznych. Powodem tego jest rosnący popyt na 
produkty zdrowe. Spada zaufanie do surowców, które produkowane  są 
intensywnymi metodami. W produktach uprawianych ekologicznie 
znajduje się więcej witaminy C, witamin z grupy B , żelaza, fosforu, wyższa 
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jest też zawartość cukru i białek. Produkty ekologiczne są o wiele 
smaczniejsze i skuteczniej uodporniają organizm. To powoduje, że 
podkarpaccy konsumenci coraz częściej nastawiają się na EKO. 

Gospodarowanie EKO na Podkarpaciu 
          W gospodarstwach ekologicznych całkowicie odchodzi się od 
chemicznych środków ochrony roślin i od nawozów sztucznych. Stosuje 
się nawozy naturalne i naturalne środki ochrony roślin. Na terenach 
gospodarstw rolnych ważną rolę odgrywają inwestycje w zakresie 
oczyszczania ścieków, stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej. Na Podkarpaciu wciąż wiele wsi jest tego pozbawionych. 
          Podkarpackie samorządy wspierają również ochronę powierzchni 
ziemi poprzez jej mądre zagospodarowanie oraz inwestując w zakłady 
segregacji odpadów stałych.  
          Pojawiła się moda na ekologiczny styl życia, z którym wiążą się np. 
sposoby ogrzewania domostw. Nowoczesne i ekologiczne systemy 
grzewcze znacznie obniżają opłaty. Dotyczy to między innymi kolektorów 
słonecznych, czy pomp ciepła. 

Żywność EKO w ofensywie 
          Żywność ekologiczna, to nie to samo, co zdrowa żywność. Zdrowa 
żywność, to jedzenie dobrej jakości. Żywność ekologiczna jest z kolei 
często reklamowana jako najlepsze jedzenie. Określa się ją jako żywność, 
której sposób wytwarzania jest kosztowny i wymaga ekologicznego 
podłoża dla jej produkowania. To żywność uzyskiwana z produktów 
roślinnych i zwierzęcych, które są wytwarzane w gospodarstwach 
uznawanych za ekologiczne. Taka żywność ma walory zdrowotne i 
biologiczne. W takiej żywności jest dużo witamin i składników 
mineralnych, nie zawiera metali ciężkich, czy azotanów. Posiada także 
walory smakowe i łatwiej ją przechowywać. 
          Wadą produktów ekologicznych jest stosunkowo wysoka CENA, co 
jest związane z produkcją metodami ekologicznymi i przy procesach 
kontrolowanych. Ekologiczna uprawa roślin, jak i hodowla zwierząt, jest 
droga. Produkty ekologiczne są oznakowane certyfikatami i podlegają 
kontroli. Pomimo wysokich cen, żywność ekologiczna ma wzrastający 
udział w sprzedaży w naszym regionie, jak też w całym kraju. 

Zachować zdrowie czy pieniądze? 



23 
przewodnik 

 

          Wpływ żywności na organizm człowieka jest bardzo istotny. Dla 
zachowania zdrowia z pewnością warto spożywać produkty ekologiczne. 
Problem stanowi fakt, że za te same pieniądze możemy kupić i spożyć 
znacznie mniej żywności EKO, niż zwyczajnej. Produkty ekologiczne są 
dostępne w marketach na wydzielonych półkach oraz w sklepach 
ekologicznych. Ceny produktów ekologicznych –  tak spożywczych, 
mięsnych, warzywnych, jak i chemicznych –  są na tyle wysokie, że 
powstaje pytanie, czy warto inwestować aż tak dużo, by karmić się nimi 
regularnie? To dlatego, jak oceniają eksperci, wzrost udziału produktów 
ekologicznych w ogóle sprzedawanej żywności nie jest tak szybki, jak 
można by się było tego spodziewać. 

Po co nam EKO-edukacja? 
          Czy EKO-edukacja, to wiedza o ekologicznym życiu? Ekologiczne 
życie jest z pewnością świadome, bezpieczne i przyjazne środowisku, a 
środowisko, to przede wszystkim nasz region. Chcemy się zdrowo 
odżywiać, a sami przyczyniamy się do jego degradacji. EKO-edukacja jest 
bardzo ważna, bo pozwala uchronić siebie i innych. Dzięki tej wiedzy 
możemy kupować zdrowsze produkty, jazda samochodem będzie bardziej 
przyjazna środowisku, gdy będzie poparta wiedzą o szkodliwości spalin. 
Wtedy będziemy podejmować bardziej świadome decyzje wybierając 
środek transportu i rodzaj paliwa. EKO-edukację najlepiej rozpocząć na 
poziomie elementarnym u najmłodszych. Dzieci powinny wyrastać w tym 
duchu, by z szacunkiem podchodzić do spraw ekologii i przyrody. To może 
się przyczynić do wielkich zmian, nie tylko na poziomie lokalnym, ale i 
globalnym. 
          Dzieci czasami wyrastają na rolników. Będąc u fryzjera 
przysłuchiwałam się rozmowie, którą prowadzili rolnicy na temat uprawy 
rzepaku –  wspomina jedna z nas, gdy siedzimy nad gorzką herbatą pisząc 
ten artykuł. Z rozmowy wynikało, że roślina podczas wegetacji jest wiele 
razy opryskiwana i nawożona środkami ochrony roślin, o czym głośno 
przyznawali się fryzjerowi rolnicy. 
          To nam dało dużo do myślenia. Rośliny z upraw ekologicznych są 
znacznie zdrowsze i jednocześnie droższe. Ale może lepiej więcej zapłacić 
za dobre produkty, niż później wydać na lekarstwa?  

Jak zdrowe kupować tanio? 
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          Kupić zdrowo i tanio, to bardzo trudna sztuka. Niestety ukryta jest w 
supermarketach na dolnych półkach. Nie wszyscy są w stanie sięgnąć po 
nią na kolanach, ze względu na wiek, niepełnosprawność lub zwyczajny 
wstyd, a przecież zdrowiej jest kupić za 2 złote i zjeść makaron z pszenicy 
durum, niż bezwartościowy, droższy z białej mąki. Bardzo ważne 
informacje o produkcie znajdziemy na etykiecie wnikliwie ją czytając i 
porównując z etykietą na drogiej żywności. Warto więc poświęcić czas na 
edukację z zakresu wiedzy o zdrowej żywności. Czytanie informacji na 
etykietach, to podstawowa lektura. 

Woda - to ze zdrowiem przygoda. 
          Ostatnio usłyszałyśmy w radio, że w rzece znaleziono słoiki z 
przetworami. Ktoś sobie posprzątał piwnicę, a ktoś inny musiał potem 
oczyścić rzekę. Pamiętajmy, że nasze podkarpackie rzeki, to przecież nasza 
szklanka herbaty, nasza zupa, zbawcze butelki z wodą w czasie letniego 
upału. Miejmy dla niej szacunek, bowiem jest podstawą naszego życia i 
zdrowia. Wyjeżdżając na wakacje nad morze używamy kosmetyków z 
filtrem i wchodząc do wody zanieczyszczamy środowisko. Dawniej 
używano szklanych butelek i innych tworzyw, które były ekologiczne. 
Obecnie większość towarów trafia do nas w plastikowych opakowaniach. 
Nieświadomi ludzie używają ich jako opału. Na podstawie przeglądu 
zebranych informacji oceniamy to zjawisko, jako jedno z najważniejszych 
zagrożeń dla środowiska na Podkarpaciu. 

Jak tworzyć EKO-świat na Podkarpaciu? 
          Pożyteczne wzorce są liczne. Podczas olimpiady w Japonii zbierano 
telefony komórkowe i odzyskiwano z nich brąz, srebro i złoto, z których 
zostały zrobione medale dla olimpijczyków. Czy ekologia w dzisiejszym 
świecie jest możliwa i czy może nie ograniczać się wyłącznie do 
prozdrowotnych nawyków konsumenckich? Budując domy wstawmy 
szczelne okna i drzwi, używajmy ciemnych elementów, na które świeci 
słońce, gdyż one będą źródłem ciepła. Do budowy elektrowni 
wykorzystujmy wodę i wiatr. Z pomocą przylecą ptaki, które zjadają 
owady i chronią rośliny. Siejmy kwiaty, które cieszą oczy, zachęcają 
pszczoły do pracy i upiększają krajobraz.  
          Pamiętajmy, że nasze Podkarpacie jest w naszych rękach! 
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Koń terapeuta 
           
          Czy koń może uzdrawiać skutecznie? Dlaczego podstawą hipoterapii 
jest jazda na oklep? Dlaczego spokojne koniki huculskie mają opinię 
znakomitych terapeutów? 
          Życie konia trwa średnio 25-30 lat. Są konie typowo pociągowe 
przystosowane do ciężkiej, fizycznej pracy, jak również konie wyścigowe 
oraz przeznaczone do rekreacji. Odrębną grupą są konie przeznaczone do 
hipoterapii, czyli rehabilitacji wykorzystującej kontakt tych dużych 
czterokopytnych zwierząt z pacjentami. 
          Oczywiście, że koń to nie uzdrowiciel rodem z opowiadania o 
czarodzieju z energetycznymi dłońmi, ale koń, to autentyczny terapeuta! 
Idealnie rolę hipnoterapeutów spełniają konie rasy huculskiej, kuce, czy 
też koniki polskie. Nie znaczy to jednak, że inne rasy koni średnich i 
małych nie nadają się do hipoterapii; wymagane jest tylko, by koń miał co 
najmniej 6 lat i był spokojny. 
          Najbardziej pożądane są „hucuły”, gdyż są to dość masywne konie o 
szerokich grzbietach, na których pacjenci mogą się kłaść. To istotne, gdyż 
ważny w hipoterapii jest masaż stymulujący całego tułowia od bioder, aż 
po kręgosłup szyjny. Dlatego też hipoterapia jest prowadzona stępem. 
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Ten ruch konia najbardziej przypomina kroki człowieka, co pozytywnie 
wpływa na pracę mięśni. 
          Chcę w tym miejscu przemycić osobistą dygresję związaną z 
hipoterapią, gdyż sama jestem osobą niepełnosprawną. Chociaż 
hipoterapia osób dorosłych jest u nas mało popularna, to dzięki koniowi 
terapeucie osobiście mogłam się cieszyć – niestety tylko przez niedługi 
czas – poprawą sprawności. Od dawna nurtowało mnie wiele pytań 
dotyczących uzdrowicielskich umiejętności koni. Łukasz Próchnicki, 
specjalista hipoterapii odpowiedział na kilka z nich. 
- Barbara Dec: Właściwości terapeutyczne koni są trochę zagadkowe. 
Jednakże na pewno nie na tyle, by wyprowadzać się z Warszawy i 
zamieszkać razem z końmi w Przysusze. A jednak zrobiłeś to... Dlaczego? 
- Łukasz Próchnicki: Tak, bo skłoniło mnie do tego życie. Decyzję 
podjęliśmy wspólnie z żoną. Mamy niepełnosprawne dziecko, któremu 
pomaga wyłącznie hipoterapia. Skuteczna hipoterapia była możliwa tylko 
poza Warszawą. 
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-Dlaczego podstawą hipoterapii jest jazda na oklep? 
-Już od dawna ludzie wiedzieli, że koń ma dużo większą ciepłotę ciała, niż 
człowiek. To „na oklep” jest z tą ciepłotą kontakt i w ten sposób  jest 
właśnie prawidłowo prowadzona hipoterapia. Jest też drugi aspekt, czyli 
prawidłowy ruch konia oraz prawidłowe ułożenie ciała na jego grzbiecie. 
Odpowiednie ułożenie stymuluje miednicę. Jest to tak zwany chód bez 
chodu. 
- W czym nie pomoże hipoterapia? 
- Hipoterapia nie jest wskazana tylko przy chorobach układu kostnego np. 
wrodzonej chorobie łamliwości kości, przy zwichnięciach stawów 
biodrowych, alergiach, no i otwartych ranach. 
- Jakie konie są najlepsze do hipoterapii? 
- Najważniejsze w hipoterapii jest bezpieczeństwo, dlatego właśnie tak 
znakomite są konie huculskie. 
-Dziękuję za przeciekawe informacje dotyczące hipoterapii i poświęcony 
mi czas.  
 
autor: Barbara Dec 
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Społecznego oraz z budżetu Państwa. Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00. 

 

 
 

Czy jest dozwolony seks po omacku?  
 
          Potrzeba kochania jest jak najbardziej ludzką właściwością. To 
odwieczne pragnienie podrywa nas do życia i ciężko nam bez niego żyć. 
Każdy z nas zna kogoś, kto jest razem w związku, czy to w związku 
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partnerskim, czy też małżeńskim. Temat seksualności w związku lub poza 
nim bywa wstydliwy i intymny wśród pełnosprawnych, a jak to wygląda 
wśród niewidomych i słabowidzących? 
          „Swojego męża poznałam dość przypadkowo – pomyliłam ostatnią 
cyfrę numeru telefonu. W tamtym czasie fajnie wymieniało nam się SMS-
ami. Jeszcze nie modne było wysyłanie sobie zdjęć, ponieważ nie każdy 
miał telefon z aparatem fotograficznym. Kiedy miało dojść do naszego 
pierwszego spotkania, byłam przerażona. Wiedział, że noszę okulary, ale 
nie wiedział jak bardzo mają grube szkła. Zadawałam sobie pytanie, czy on 
mnie zaakceptuje i czy nie ucieknie?´– opowiada Katarzyna, słabowidząca 
od dziecka. 
          Akceptacja jest pogodzeniem się z czymś, na co nie mamy wpływu 
oraz uznaniem czyichś postępowań i jest formalną zgodą na jakieś 
działania. Jako istoty społeczne potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi, w 
związku z czym ważne jest dla nas to, jak postrzegają nas inni oraz jak my 
odnosimy się wobec innych osób. 

Jakie znaczenie dla zachowań osób niepełnosprawnych  
mają nasze postawy? 

          Współcześnie postawy wobec osób z dysfunkcją narządu wzroku 
ulegają ciągłym zmianom. Czynnikami, które determinują te zmiany 
postaw społecznych są m.in. polityka socjalna, przekonania panujące w 
danym społeczeństwie, normy społeczne, poziom kultury oraz warunki 
ekonomiczne określające poziom życia. Wszystko to ma wpływ na to, jakie 
postawy przyjmuje społeczeństwo wobec osób niewidomych lub 
słabowidzących. Bardzo często jesteśmy świadkami lub słyszymy o dwóch 
przeciwnych postawach: pozytywnych oraz negatywnych.  
          Postawa pozytywna charakteryzuje się obiektywną oceną oraz 
pozytywnym nastawieniem wobec osoby z niepełnosprawnością 
wzrokową. Według psychologów podczas pierwszego spotkania 
najważniejsze jest pierwsze wrażenie. To ono decyduje, czy nawiążemy 
kontakt z drugim człowiekiem. Możemy mówić o obiektywnej ocenie 
osoby niewidomej lub słabowidzącej, gdy ją zaakceptujemy na równi z 
osobą pełnosprawną oraz gdy realnie przyjrzymy się ograniczeniom i 
temu, jak oceniamy wpływ utraty sprawności widzenia na działanie 
człowieka i jego psychikę. Po takiej obiektywnej ocenie nadchodzi 
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pozytywne nastawienie. Wyraża się ono przez m. in. uznanie i fakt, że 
chcemy poznać człowieka, a nie jego niepełnosprawność. 
          W postawach negatywnych można dostrzec uczucie litości i zbytniej 
troski względem niepełnosprawności. Jest to przejaw niedocenienia 
osoby i patrzenie na nią jako obiekt ciekawości i niestety często spotykane 
jest przypisywanie tym osobom niższej pozycji społecznej. W takiej 
postawie możemy zauważyć szczególne zwracanie uwagi na 
niepełnosprawność, wyrażenie sprzeciwu wobec tej osoby i niechęci oraz 
izolowania od innych. Postawę tę charakteryzuje pojawienie się u osób 
pełnosprawnych pewnego obciążenia psychicznego, które przejawiają w 
swoim zachowaniu wobec niepełnosprawnych. Osoby sprawne bardzo 
często nie zdają sobie sprawy z tego, jaki wpływ na życie i aktywność 
niepełnosprawnych mają przejawiane przez nich zachowania. Należy 
pamiętać, że osoby niepełnosprawne, tak jak i osoby pełnosprawne, mają 
rodziny, pracę, zainteresowania, sukcesy i problemy, a także sympatie i 
antypatie. To ludzie, którzy chcą cieszyć się małymi i dużymi rzeczami tak 
samo, jak i sprawni. Nie można im tego ograniczać i zabierać. 
Niepełnosprawność jest integralną częścią tego kim są, natomiast sama w 
sobie nie charakteryzuje tych osób. Istotne jest, aby uświadomić sobie, że 
rozmawiamy, spotykamy się, śmiejemy z osobą, a nie jej 
niepełnosprawnością. 

Seksualność zapomniana 
          Według tyflopedagog Agaty Wójcickiej w ostatnim czasie dostrzega 
się zdecydowany wzrost zainteresowania rozwojem psychoseksualnym 
grupy osób niepełnosprawnych. Niestety, o ile zagadnienie to 
analizowane jest w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 
intelektualnie czy ruchowo, o tyle osoby z dysfunkcją wzroku są w tej 
kwestii pomijane.  
          Jak podaje Remigiusz Janusz Kijak w swojej książce pt. „Seksualność-
Niepełnosprawność-Rzeczywistość” seksualność jest jednym z 
najważniejszych aspektów życia człowieka i odnosi się do płci, 
identyfikacji, roli płciowej, orientacji seksualnej, erotyki, przyjemności, 
intymności. 
          W związku z tym, nie powinna ona być pomijana, zapomniana i 
tłamszona również w życiu osób niepełnosprawnych wzrokowo. 



30 
przewodnik 

 

Edukacja seksualna poza domem 
          W 2016 roku pojawił się artykuł na stronie internetowej – trakt.org 
– w którym przedstawione zostały rezultaty próby badania świadomości 
seksualnej osób niewidomych. Udział w podjętej próbie zbadania tego 
zagadnienia wzięły 22 kobiety i 22 mężczyzn. Z pośród licznych pytań, 
badani byli pytani m.in. o ocenę własnej atrakcyjności, cech 
odgrywających istotną rolę przy wyborze potencjalnego partnera, czy 
rodzice respondentów poruszali z nimi tę tematykę oraz czy uczestnicy 
badania brali udział w zajęciach edukacji seksualnej, a także skąd 
pozyskiwali informację na temat strefy seksualnej w okresie dojrzewania. 
Autorzy informacji o rezultatach podjętej próby zbadania problemu 
opisali je podając wartości procentowe. Zatem pomimo niskiej liczebności 
badanej próby – przytaczam poniżej wyniki w procentach. 
          Okazuje się, że 27% respondentów odpowiedziało, że informacje 
uzyskiwali od znajomych i przyjaciół, a 13%, że od rodziców. Jeżeli chodzi 
o aspekt samego współżycia seksualnego, aż 30% ankietowanych 
odpowiedziało, że zaczęło współżyć w wieku między 18-21 lat, natomiast 
najmniej badanych odpowiedziało, że po 30 roku życia. 23% odmówiło 
odpowiedzi. 
          W wychowaniu seksualnym dziecka niepełnosprawnego istotną rolę 
odgrywają edukatorzy seksualni. Bierze się to z niewystarczającej wiedzy 
rodziców o problemach niepełnosprawności i seksualności swojego 
dziecka. Rodzice bardziej koncentrują się na opiece, zapominając o 
rozwoju seksualnym lub dążeniu do niezależności. 

Czego oku nie żal... 
          Tak naprawdę oko pełni funkcję kamery, a mózg tworzy obraz. Z 
badań przeprowadzonych przez firmę Jolepole w 2017 roku wynika, że na 
podniecenie człowieka najbardziej działa to co widzi, np. film erotyczny, 
nagość ciała. A jak to wygląda u niewidomych? Przecież nie widzą. Osoby, 
które utraciły wzrok, bądź urodziły się niewidome, mają bardziej 
wyostrzone inne zmysły, takie jak np. zmysł słuchu bądź dotyku. W 
związku z tym wychodząc naprzeciw potrzebom niewidomym, jedna z 
firm zajmujących się dystrybucją filmów erotycznych stworzyła filmy z 
lektorem, a nawet została stworzona książka erotyczna z wypukłymi 
obrazkami.  
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          Aby dowiedzieć się, jak wygląda stosunek seksualny i świadomość 
dotycząca spraw erotycznych osób niewidomych zapytaliśmy Renatę, 
niewidomą od dziecka, a w małżeństwie od 12 lat: „Dużo na temat 
dojrzewania dowiedziałam się od mamy, natomiast o współżyciu w szkole 
na zajęciach. Tam też był poruszony temat form zabezpieczenia przed 
niechcianą ciążą no i też w aspekcie higieny przed przenoszeniem chorób 
wenerycznych. Mój mąż jest osobą widzącą. Bardzo obawiałam się 
naszego zbliżenia, ale dziś po tylu latach małżeństwa stwierdzam, że nasz 
seks raczej podobny jest do tego, który mają osoby pełnosprawne, bo w 
gruncie rzeczy osoby widome czasami kochają się „po ciemku”, przy 
zgaszonym świetle”. 
          O świadomość dotyczącą spraw erotycznych i stosunek seksualny 
zapytaliśmy także Artura, który stracił wzrok w wieku 37 lat: „Jeśli chodzi 
o świadomość seksualną, to dużo dowiedziałem się od kolegów. W mojej 
ocenie po utracie wzroku mój seks wcale się nie zmienił. Wciąż osiągam 
przyjemność seksualną taką, jak przed utratą wzroku, a może nawet 
lepszą, ponieważ wzmocnił mi się zmysł dotyku. Nie jestem w stałym 
związku, wciąż szukam „tej jedynej” i mam nadzieję, że kiedyś ją znajdę”. 

Czy niewidomy ma prawo do seksu? 
          Bazując na przykładowej próbie badań oraz dość osobliwych 
wyznaniach Renaty i Artura można stwierdzić, że współżycie seksualne 
osób niewidomych zbytnio nie odbiega od stosunków pełnosprawnych 
osób. Wynika to stąd, że osoby z dysfunkcją narządu wzroku mają 
świadomość seksualną i czy są w stałym związku, czy też nie, pragnienie 
osiągnięcia satysfakcji seksualnej jest również ważne dla nich. Warto więc 
zwrócić uwagę na kształcenie osób pełnosprawnych tak, aby były 
świadome potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową. Stanowi to 
istotną kwestię, ponieważ w opinii publicznej niepełnosprawność 
wzrokowa jest postrzegana „jako największe nieszczęście, jakie może 
spotkać człowieka”. 
          W przypadku takiej niepełnosprawności warto pamiętać, iż 
seksualność jest nieodłączną częścią osobowości wszystkich ludzi. Jej 
pełny rozwój jest uzależniony od zaspokojenia fundamentalnych potrzeb 
takich jak: czułość, intymność, pragnienie obcowania z innymi. Każdemu z 
nas – bez względu na sprawność fizyczną - przysługują prawa seksualne, 
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które wpisują się w prawa człowieka. Oparte są one na trzech 
podstawowych zasadach: wolność, równość i godność wszystkich ludzi.  
          Analizując powyższy materiał, można wysunąć postulaty, zarówno 
dotyczące płaszczyzny naukowo-badawczej, jak i praktyczno-społecznej. 
W naszym odczuciu najważniejszym postulatem powinna być akceptacja 
faktu, że niepełnosprawni wzrokowo kochają się, współżyją i tak jak 
pełnosprawni czerpią przyjemność ze stosunku seksualnego. 
 
autor: Izabela Rajewska-Rędziniak 
 
Artykuł powstał w ramach projektu: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – 
podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo 
widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz z budżetu Państwa. Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00. 
 

 
 

Konie i maszyny. Wieś oczyma Józefy 
           
          Patrzę na moją wieś wciąż tymi samymi oczyma. Widzę coraz gorzej, 
ale zmiany widzę wciąż szybsze i szybsze. Konie odchodzą, a maszyny 
przychodzą. Widzę upływający czas w miejscach, w których żyję razem ze 
swoją rodziną. Z pisanej kroniki wyrwałam kilka strzępków kartek, które 
poniżej układam w garść okruchów wspomnienia. Zaczynam w przeszłości 
i powracam do przeszłości. 
 

Konie - kara i radość 
          Będąc dzieckiem, wraz z moimi koleżankami, często urządzałyśmy 
różne gry i zabawy, między innymi była to jazda konna. Pędziłyśmy 
galopem. W pewnej chwili spod krzaczka wyskoczył zając i konie nam się 
spłoszyły, a myśmy musiały się utrzymać na grzbiecie, by nie spaść na 
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ziemię, bo mogło się to skończyć niewesoło. Przygoda ta miała miejsce na 
Wujskim, wsi położonej w okolicy Sanoka, w latach 80. Konie wzięłyśmy 
bez wiedzy taty, niestety potem skończyło się to dla mnie niezbyt fajnie, 
bo miałam karę. Pomimo to te nasze ukrywane jazdy konne były wielką 
przygodą i ogromną radością. 
 

Komputer - dusiciel szczęścia 
          Kiedyś, pomimo licznych prac i obowiązków, jako dzieci byliśmy 
bardziej radośni i obowiązkowi, niż malcy bywają dzisiaj. Dawniej, by mieć 
swoją wymarzoną rzecz, dzieci musiały same dążyć do realizacji swych 
pragnień. Nie było telewizora, a o komputerach nikomu nawet się nie 
śniło.  
          Dzieci wieku XXI mają niekiedy problem we wzajemnym 
porozumieniu. Potrafią w większości pisać SMS-y i rozmawiać przez 
telefon, ale są bardziej smutne i zagubione. Nadmiar elektroniki sprawia, 
że bez kalkulatora najprostsze działanie matematyczne, to dla nich 
trudność. Jeśli któremuś zabiorę komputer, to ryczy w niebogłosy i tupie 
kopytami, jako źrebak w stajni. Dusi go ten komputer, jak dym z komina! 

 
Nagroda dla Babci? 

           Latorośle teraz rzadko bezinteresownie pomagają starszym, a jeśli 
już, to oczekują nagrody. Dawniej rodziny były wielopokoleniowe, a dzieci 
miały więcej zadań i obowiązków wobec rodziców, dziadków i 
rodzeństwa. Szczególnie, gdy się było najstarszym. Jako najstarsza z 
rodzeństwa musiałam umieć zająć się moimi mniejszymi. Pasłam krowy 
,owce i inne zwierzęta a dziś dzieci tego nie umieją. 
          Często wracam myślami do momentu, kiedy zasiadaliśmy na ławie 
obok babci, a ona opowiadała różne wesołe historyjki z czasów, gdy sama 
była mała. Nigdy nie oczekiwała za to nagrody! Teraz mam wnuki i tak 
samo opowiadam im różne przygody. Staram się im przekazać i nauczyć je 
co to jest dobro, a co zło. Uwielbiam z nimi grać w różne gry planszowe i 
zabawy z mojego dzieciństwa. W warcaby, pirata, chińczyka na 
komputerze tak fajnie nie pograsz, jak normalnie! Gdy w wymienione gry 
gram z wnukami na komputerze – to odnoszę wrażenie – że ten 
technologiczny potwór ich nie przynudza, lecz całkowicie pochłania. 
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Brawa na drodze 
          Pokolenia dziadków, rodziców i dzisiejszej młodzieży młodszej 
bardzo się różnią stylem życia, bycia, umiejętnościami i wiedzą. Każde z 
nas jest inne, inaczej myśli, mówi i rozumuje. Widzę przechodniów 
wgapionych w ciekłokrystaliczne ekrany smartfonów. Przeraża mnie ich 
futurystyczna obojętność na otaczających ludzi, ale dostrzegam też 
samotne iskierki – ziarenka piasku wywiane z tej obojętnej na człowieka – 
chały, czyli czegoś beznadziejnego, tandetnego i kiepskiej jakości. 
          Nie zapomnę tego zdarzenia. Dziewczynka, która widzi starszą panią 
nie mogącą przejść przez jezdnię, swoimi sposobami i wiedzą zdobytą w 
szkole, przeprowadza staruszkę. Samochody zatrzymują się. Niektórzy 
kierowcy nawet wysiadają z samochodów i biją brawo. To nie jest idealny 
schemat z przeszłości. To zdarzyło się naprawdę. Ta dziewczynka jest 
uczennicą liceum policyjno-prawnego. Takie piękne efekty daje praca z 
dziećmi i młodzieżą Wioski Dziecięcej im. Stanisławy Bieńczak. Jedna 
nieduża dziewczynka zatrzymała sercem bezduszny sznur czterokołowych 
maszyn.  

 
Żmija groźniejsza od maszyn 

          Człowiek, który żył w dawnych czasach miał mniej urządzeń 
wspomagających w codziennej pracy, a mimo to wytwarzał piękne 
wyroby artystyczne i rzeczy, które pomagały w życiu na co dzień. Mój 
Tato, by ulżyć sobie w pracy na roli, umiał zrobić kolce i brony ,wóz 
drabiniasty i uprząż na konia. Dziś już na wsi nie spotkamy koni, bo je 
zastępują ogromne traktory i inne maszyny rolnicze. Zboże nie siejemy 
ręcznie. Wykonują to skomputeryzowane maszyny. Boję się ogromnych 
maszyn, kombajnów, siewników, które są jakby z kosmosu. W ubiegłym 
roku jednemu z moich sąsiadów snopowiązałka urwała rękę. Biedak nie 
zatrzymał pracy silnika i próbował zakładać sznur do wiązania siana. 
          Muszę jednak przyznać, że nie tylko maszyny są postrachem ludzi na 
wsi. Kiedyś podczas koszenia zbóż, bez technologicznych potworów 
wypadków było mniej. Ale zapamiętałam drżenie strachu, który 
spotkałam przy tradycyjnym ręcznym sianokosie. 
          Ogromną frajdą dla dzieci było robienie powróseł. To są takie 
słomiane sznury do wiązania snopków. Codziennie koszono przed 
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południem albo pod wieczór. Pewnego popołudnia, w czasie odpoczynku, 
zakłóciłam podwieczorek rodzicom siedzącym na snopie siana. Jako 
dziecko zbyt ciekawskie wetknęłam patyk w głąb tego suchego siedziska. 
Wygrzewającej się tam żmii mój patyk zdał się być sygnałem do 
ujawnienia swojej obecności. Sunąca żmija sporo mnie wystraszyła. 
Mama krzyknęła: Uciekaj zygzakiem! 
Umknęłam przed niebezpiecznym zygzakowatym gadem. Zawdzięczam to 
Mamie, ale po latach uświadomiłam sobie, że to być może ja ochroniłam 
Rodziców przed ukąszeniem, skoro zajęli miejsce upatrzone przez jedyną 
w naszym kraju jadowitą postacią węża. 

 
Po ptakach kurz i pył 

          Kiedyś ponad naszymi głowami latało więcej różnych ptaków, np., 
piękne kraski, czaple szare, gile, jaskółki, bociany. Klekot tych ostatnich 
było słychać w całej okolicy. Dziś ptactwo można spotkać w nielicznych 
grupkach. Przy głównych drogach ich nie słychać – a dróg coraz więcej. 
Dzięcioły już nie stukają w pień i konary dębu rosnącego obok mojego 
domu. Czasem pojawi się jeden, ale tylko na chwilę. Wieczorem w 
stawach było słychać piękny rechot żab, cykanie świerszczy, a dziś to 
wszystko zanikło. Za to oprócz samochodów warczą motory, kosiarki, 
kombajny, ogromne ciężarówki wyładowane towarami, a nad głową 
szumią pasażerskie odrzutowce. Od czasu do czasu rozmyślam nad ich 
wpływem na przyrodę.  
          Jako dziecko wybiegaliśmy z domów popatrzeć, bo to było 
niecodzienne zdarzenie. Dziś chowam się przed hukiem monstrualnych 
latających potworów. Nierzadko budzą mnie w nocy, wtedy zakrywam 
uszy poduszką. Wydaje się, jakby ledwie kilka lat temu wieś była 
spokojnym azylem, a obecnie jest taki sam huk, jak w mieście. Wszędzie 
szum przejeżdżających TIR-ów i innych pojazdów mechanicznych 
powodujących to, że jest unoszący się kurz i pył. 

 
Domy zdalnie budowane 

          Ogromne zmiany zaszły w budownictwie. Kiedyś budowano niskie 
chaty. Tylko zamożni mieli większe domy. A dziś? Większość mieszkańców 
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naszej okolicy ma dziś piękne małe lub większe domy i nie są to chaty. To 
pałacyki! 
        Kiedyś wystrój wewnątrz budynków był bardziej pstrokaty. Izby w 
chatach, czy w innych budynkach, przyozdabiano makatami, kilimami, a 
dziś zastępują je tapety, panele lub płytki ceramiczne. U sufitu wieszano 
pająki i różne ozdoby robione ręcznie z bibuły, obecnie zastępują je 
żyrandole. Na ścianach wisiały lampy naftowe, teraz mamy różne kinkiety 
i światło ledowe. 
          Gdy wyszłam za mąż, aby wybudować dom, z mężem musieliśmy się 
bardzo natrudzić. Wiele wyrzeczeń nas to kosztowało, bo nie można było 
wyjechać za granicę, by móc więcej zarobić i szybciej mieć swój własny 
kąt. Obecnie moje dzieci są w lepszej sytuacji, gdyż mogły wyjechać do 
Anglii, czy Irlandii i zarobić pieniądze na wymarzony dom. I teraz 
wszystkie mają piękne domy wybudowane zdalnie. 

 
Parowozu żal 

          Teraz ludzie poruszają się różnymi pojazdami mechanicznymi, a nie 
tak jak kiedyś konno lub na piechotę. Kiedyś tracili więcej czasu na 
przedostanie się ze wsi do miasta, ale teraz na każdym wiejskim 
podwórku stoją co najmniej dwa auta osobowe, a często i ciężarowe. 
Zupełnie, jakby to były miejskie parkingi. Żywych koni już prawie brak, ale 
mnie nie koni najbardziej żal. Najbardziej żal mi parowozu z kłębem dymu, 
co to ciągnął z mozołem kilka wagonów. Nie zastąpią go szynobusy i 
Intercity. 

 
Prawo jazdy dla sołtysa 

          Dawniej prawo jazdy można było otrzymać szybciej niż dziś. Były 
łatwiejsze pytania i mniej wymagań przy ich zdawaniu, ale mało ludzi było 
na to stać. Prawo jazdy samochodowe miały tylko dzieci bogaczy i 
sołtysów oraz partyjnych. To samo można powiedzieć o posiadaniu 
różnych pojazdów. Kiedy miałam dobre oczy, to moich rodziców nie było 
na to stać, no i nie było w naszej rodzinie sołtysa. Dziś stać mnie samą, ale 
oczy się popsuły. Trudno... prawo jazdy mają moje dzieci. 
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Pióra we włosach 
          W latach mojej młodości starsi i młodsi więcej czasu mieli dla siebie i 
częściej się spotykali. Np. fajnie było zasiąść przy ognisku piekąc w nim 
ziemniaki i przy nim śpiewać przepiękne piosenki przy dźwiękach 
akordeonu gitary i innych instrumentów muzycznych. Nie potrzebne były 
sale, czy inne lokale, by można było potańczyć, wystarczyło ubite klepisko 
i już były fantastyczne tańce. Opowiadaliśmy różne opowieści, a 
szczególnie o duchach. Przy tym dobrze się bawiliśmy wieczorami, 
szczególnie zimą. Kobiety spotykały się w sąsiedztwach przy skubaniu 
gęsich piór i ileż tu było śmiechów i radości! Skubanie piór polegało na 
oderwaniu od lotek drobnych piórek, które potem wkładało się do 
specjalnych wcześniej uszytych wsypów ze specjalnego materiału. Ileż to 
przy tym było śmiechu, bo pióra, które wkładałyśmy, wszędzie fruwały, a 
najwięcej ich było w długich włosach. 

 
Przed trzema wiekami 

          Zawarłam tutaj trochę wspomnień z mojego życia upływającego 
jakby na przełomie trzech wieków: XIX, XX i XXI. Maszyny atakują nas 
coraz bardziej. Z łzą w oku patrzę na lata nauki, zamążpójście, 
wychowywanie dzieci i pracę na gospodarstwie. Mąż pracował w 
poszukiwaniach nafty i gazu, często wyjeżdżał w delegacje. Musiałam 
sobie umieć ze wszystkim poradzić – po prostu zostałam rzucona na 
głęboką wodę. Musiałam umieć kosić kosą trawę dla krów, wydoić je, a 
równocześnie zająć się moimi dziećmi. Czasem była to dla mnie praca 
ponad moje siły. Wieczorem marzyłam tylko o tym, by się spokojnie 
położyć spać. Praca na wsi jest bardzo ciężka, szczególnie dla małych i 
drobnych kobiet, takich jaką jestem ja.  
          Znam też życie w mieście, ponieważ przez pewien czas mieszkałam 
na Śląsku, w Rybniku. Młodsi i starsi w miastach mają więcej rozrywek. 
Kultura i edukacja są tam bliżej, ale nie o tym są te wspomnienia. O 
mieście może jeszcze kiedyś napiszę... jak miną kolejne trzy stulecia. Boję 
się, co to wtedy będą za komputery i maszyny. 
 
autor: Józefa Zajączkowska 
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Artykuł powstał w ramach projektu: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – 
podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo 
widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz z budżetu Państwa. Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00. 

 
 

Witryna poetycka 
          
          W tegorocznym wrześniowym kąciku poetyckim do 
przeanalizowania proponuję dwa utwory, w których ich Autorka 
zastanawia się nad czymś tak oczywistym, jak przyciąganie ziemskie, zaś 
w drugim – niczym w dytyrambie – omawia pozytywy lasu, tak w 
wymiarze makro, jaki i mikro dla zwierząt oraz roślinności żyjącej w nim w 
symbiozie razem tworzących to, co potocznie określamy tym mianem …    
          Zapraszam do analizy i „przetrawienia” tego wszystkiego, nad czym 
w skupieniu zaleca zastanowić się Poetka … 
 
Przyciąganie ziemskie 
 

Chodzisz, myślisz – to normalne,  
że z Ziemi nie spadniesz.  
Nie odlecisz hen w przestworza. 
Może sprawka jest to Boga? 

 
Pewnie sprawia to magika,  
że na Ziemi można fikać. 
Ale co tak ciągnie mnie? 
Pewnie w Ziemi magnes jest. 
 

To jest właśnie przyciąganie. 
Takie rzeczy ich spadanie. 
W górę same nie polecą,  
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ale na dół ciągle lecą. 
 
 
Gościnność lasu 
 

Lesie –  
twe pieśni wiatr daleko niesie. 
Naginając twe konary,  
czasem nie ma nawet miary.  
Gdy wichura przyjdzie sroga,  
to ogromna bierze trwoga,   
bo wyrywa dzieci twoje,  
rozrywając ich na dwoje. 
A ty dobrze wszystkim służysz,  
dajesz w upał się ostudzić. 
Dom zwierzętom i stołówkę,  
chronisz nawet małą mrówkę,  
która wiecznie zarobiona  
nie wie, że w twych konarach,  
piękne ptaki gniazda mają. 
Za co ślicznie ci śpiewają. 

 
 autor wierszy: Maria Słowik 
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